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Evangelij: Grešnik ne sme obsojati grešnika Jn 8,1 11 

1
 Tisti čas je Jezus krenil proti 

Oljski gori. 
2
 Zgodaj zjutraj se 

je spet napótil v tempelj. Vse 
ljudstvo je prihajalo k njemu, 
on pa je sédel in jih učil. 

3
 

Pismouki in farizeji so tedaj 
pripeljali ženo, ki so jo zalotili 
pri prešuštvovanju. Postavili so 
jo v sredo in mu rekli:  

4
 

»Učitelj, tole ženo smo zasačili 
v prešuštvovanju. 

5
 Mojzes nam 

je v postavi ukazal take 
kamnati. Kaj pa ti praviš?« 

6
 To 

so govorili, ker so ga 
preizkušali, da bi ga lahko 
tožili. Jezus se je sklonil in s 
prstom pisal po tleh. 

7
 Ko pa so 

ga kar naprej spraševali, se je 
vzravnal in jim rekel: »Kdor 
izmed vas je brez greha, naj 
prvi vrže kamen vanjo.« 

8
 Nato 

se je spet sklonil in pisal po 
tleh. 

9
 Ko so to slišali, so drug 

za drugim odhajali, od 
najstarejših dalje. In ostal je sam in žena pred njim. 

10
 Jezus se je vzravnal in 

ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsódil?« 
11

 Rekla je: »Nihče, Gospod.« 
In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« 
 
ALI TUDI MI OBSOJAMO? 

Farizeji so vzpostavili obsežno zbirko zapovedi, na temelju katerih so 
javni grešniki, prostitutke in drugi, njim podobni, živeli v nasprotju z 
Mojzesovo postavo in predpisi. Ob tem pa so spregledali druge zapovedi, 
kot je recimo ljubezen do bližnjega in odpoved obsojanja drugih, kar je bilo 
v Mojzesovi postavi še veliko pomembnejše. Farizeji so počeli podobno, kot 
zelo pogosto počnemo tudi mi: poudarjamo kot najpomembnejše tiste stvari, 
ki jih mi počnemo, jih pa drugi ne delajo. Oblikovali so si torej moralo v 
skladu s svojimi koristmi in potrebami. 



Kdo si lahko domišlja, da je pravičen?! Kdo si lahko domišlja, da je brez 
greha?! Ljudje se zaradi greha v medsebojnih odnosih prepuščamo 
poželenju, drug drugega zlorabljamo v lastno korist, kakor da bi bili drugi 
ljudje le predmet. Jezus pa je prišel, da bi nas rešil iz teh naših medsebojnih 
odnosov, ki jih ne vodi in ne oblikuje ljubezen. 

Zdi se mi, da obsojamo farizeje iz evangelija, ker nimajo nikakršnega 
usmiljenja za napake bližnjega. Pri tem se pa niti ne zavedamo, da pogosto 
ravnamo tudi mi enako kakor oni. Mi ne mečemo več kamnov proti tistim, 
ki delajo napake, ker nam to prepovedujejo tudi državni zakoni. O, blato pa 
mečemo, in opravljamo tudi, pa kritiziramo. Če kdo v svoji okolici opazi, da 
je nekomu spodletelo in je padel v greh, da je naredil določeno napako, se 
takoj ob to obregnemo in se pohujšujemo, enako kakor farizeji. Pogosto tega 
ne delamo zato, ker bi sovražili greh, ki ga je nekdo storil, ampak zato, ker 
mrzimo grešnika. Ko izpostavljamo in poudarjamo greh drugega, hočemo s 
tem povzdigovati samega sebe, svojo pravičnost in skoraj 
»neomadeževano« življenje. 

Evangelij o prešuštnici nam predlaga močno zdravilo za to zelo zelo 
slabo navado. Skrbno poglejmo nase in to s pogledom, s kakršnim nas gleda 
Bog, in začutili bomo potrebo, da se zatečemo k Jezusu in ga prosimo 
odpuščanja za sebe, ne pa obsodbe za druge. Po: p. Raniero Cantalamessa 
 
KAJ PA TI PRAVIŠ? 

Danes  je TIHA nedelja.  
Tiha nedelja sodi v sklop verskega obreda. V naših cerkvah so zagrnjeni 

vsi križi. Simbol se nanaša na Kristusovo trpljenje. Bliža se kalvarijski 
dogodek; golgota. Zakriti križi vabijo k umiku navznoter. K premisleku.  

Tišina je lahko taka, da (človeka) boli. In taka, ki bogati. In na tako 
tišino želim spomniti.  

Ko utihnemo, morda zares slišimo svoje bližnje. Ko zares utihnemo, 
morda celo sebe zaslišimo (drugač(n)e, kot se poznamo). V tišini in miru 
srca morda šele prav slišimo. Modrost pride v človeka po ljubezni, tišini in 
odpovedi je zapisal sv. Janez od križa. 

Tiha nedelja nam v premislek ponuja Jezusovo srečanje s prešuštnico. 
Moral bi jo obsoditi, morala bi biti kamenjana do smrti. On pa: »Kdor je 
brez greha, naj prvi vrže kamen.« Pa so se pravičniki takoj potuhnili. Sliši 
besede farizejev: »Kaj pa ti praviš? In on? »Tudi jaz te ne bom obsodil. 
Pojdi in ne greši več.« 

Kje sem pa jaz? Kakšno pa je moje življenje? Ali tudi jaz  vzamem kdaj 
v roke kakšen »kamen« obsodbe do bližnjih? Kako težak  je »kamen« moje 
besede, mojega pogleda…mojega sočutja, moje ljubezni, moje 
potrpežljivosti, mojega odpuščanja...? Ko stopamo počasi v tako imenovani 
cvetni teden, ki že ima pridih trpljenja, je današnji evangelij zame in za vse 
nas spraševanje vesti in resnična priprava na velikonočno sveto spoved. 
Moje srečanje z Jezusom v zakramentu svete spovedi naj bo trenutek 



zavedanja, da sem sprejeta, neskončno ljubljena in vredna njegovega 
odpuščanja, saj me čaka, da pridem.  

 Ne dajmo, da gre vse mimo nas v blišču zajčkov, jajc, šunk in potic. Vse 
to so samo zunanja znamenja, da se je v mojem srcu nekaj premaknilo, da 
sem pripravila moj  »grob«, da bo lahko Gospod vstal zame.   Andreja Bračko                                  
 
POSTNI ČAS 
V postnem času povabljeni k molitvi, dobrim delom, sveti maši in sveti 
spovedi. 
 
MISIJON NA RADIJU OGNJIŠČE 
Od današnje nedelje do sobote bo na radiju Ognjišče potekal misijon z 
naslovom »Cerkev je mlada«. Lepo povabljeni k poslušanju, saj je to lahko 
lepa priprava na veliko noč. 
 
NEDELJSKE SVETE MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI 
Od cvetne nedelje dalje bodo nedeljske svete maše v župnijski cerkvi. Med 
tednom pa v kapeli. 
 
SVETOPISESMKA SKUPINA 
V torek ob 19.30 uri vabljeni na svetopisemski večer. 
 
BUTARE ZA DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS 
Župnijska Karitas je pripravila butare za cvetno nedeljo. Vaš dar zanje je 
namenjen za delovanje župnijske Karitas pri pomoči ljudem v stiski. Bog 
povrni za vsak vaš dar v ta namen. 
 
CVETNA NEDELJA 
Prihodnja nedelja je cvetna nedelja. Pri svetih mašah bo blagoslov zelenja, 
butar. Osrednji blagoslov butar bo ob 10. uri pred župnijsko cerkvijo. Lepo 
povabljeni k bogoslužju cvetne nedelje, kjer bomo prisluhnili pasijonu, to je 
evangeljskemu poročilu o Jezusovemu trpljenju. Letos bomo pri sveti maši 
ob 9. uri prisluhnili petemu pasijonu. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA 
Vsak postni petek, pol ure pred večerno sveto mašo, vabljeni k molitvi 
križevega pota v kapelo. 
 
KRIŽEV POT K SV. ROKU 
Vsako postno nedeljo, ob 15. uri, vabljeni k molitvi križevega pota med 
kapelami k sv. Roku.  
 
POČITNIŠKI ORATORIJ 
V času od 1. do 5. julija bo v župniji potekal počitniški oratorij za 
predšolske in šolske otroke. Že sedaj lepo vabljeni. 



PRIPRAVA ŽUPNIJSKE CERKVE NA NEDELJSKA BOGOSLUŽJA 
V soboto ob 9. uri, lepo naprošeni za pomoč, da očistimo in pripravimo 
cerkev za nedeljska bogoslužja. Lepo prosim za pomoč. 
 
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE: V cerkvi se nadaljujejo dela. V tem 
tednu je bil položen estrih. Prosimo za pomoč pri zbiranju finančnih 
sredstev. Vaši darovi ob cvetni nedelji in veliki noči bodo namenjeni za 
obnovo. Svoj prostovoljni dar lahko darujete tudi na TRR župnije: SI56 
0510 0801 4146 278. Bog vam povrni za vsak dar. 
 
ČIŠČENJE CERKEV IN VEROUČNIH PROSTOROV: V mesecu 
aprilu čistijo cerkev sv. Roka, kapelo in veroučne prostore verniki iz Vrha in 
Močel. 
 

5. POSTNA - TIHA NEDELJA 
Ponedeljek 
8.4.2019 

sv. Maksim in 
Timotej, mu. 

8.00 za † Ano Očko      

Torek 
9.4.2019 

sv. Maksim 
Aleksandrijski 

škof 

8.00 za † Amalijo, Antona in Zdravkota 
Cverlin, Stankota Svetelšek  
 

Sreda 
10.4.2019 

sv. Domen 
škof 

8.00 
 

za † Stankota Šramel (obl) 

Četrtek 
11.4.2019 

sv. Stanislav 
škof 

19.00 za † Stanislava in Antona Rupnik,obl 
za † Marico Šibanc 

Petek 
12.4.2019 

sv. Zenon 
Veronski 

škof 

18.30 
19.00 

križev pot   
za † Konrada Strašek, Alojza in 
Marijo Horvat 
za † Zinko Jecl 

Sobota 
13.4.2019 

sv. Martin I. 
papež 

19.00 za † Marijo in Mihaela Marš (obl) 
za † Marjetko Pintar 

Nedelja 
14.4.2019 

CVETNA 
NEDELJA 
sv. Lidvina 

devica 

7.00 
 

9.00 
 

 
 
 
 

10.00 
 
 

15.00 

za žive in za † župljane, za 
dobrotnike cerkve 
za † Stankota Nunčič (obl) 
za † Rudolfa Zidar 
za † Angelo, Franca in Terezijo 
Ogrizek, Marijo Hofbauer 
za † Matica Karfik (obl), Karla in 
Dragota Esih 
za † Karolino Cvetko, 30. dan 
za † Cilko in Jožeta Vrečko 
za † Iztoka Cerovšek 
Križev pot 

www.zupnija.smarje.com: izdala Župnija Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 03/582-11-32 ali 041/265-740, Odgovarja Tadej Linasi, župnik in dekan 

http://www.zupnija.smarje.com/

